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Beste klant,

Corona treft onze samenleving hard. Maatregelen worden genomen om de pandemie in te 
dammen. Ook Omnibuzz wordt door deze maatregelen geraakt. De maatregelen voor ons 
vervoer zorgen ervoor dat wij, ons bestuur en onze taxibedrijven steeds flexibel moeten blij-
ven reageren en anticiperen. Bovendien vraagt het ook elke keer iets van u als klant. 

Wij proberen bij aanpassingen van de maat-
regelen iedereen altijd zo snel mogelijk, 
meestal per (nieuws)brief, te informeren. 
Maar de maatregelen worden vaak op een 
bepaalde dag afgekondigd en gaan de dag 
daarna direct al in. Zo snel krijgen wij geen 
brief opgesteld, gedrukt en verzonden en 
dus bestaat het gevaar dat u te laat geïnfor-
meerd wordt.

Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen 
toegang tot onze website heeft of handig is 
met een computer. Wij kunnen momenteel 
echter niet anders en vragen om uw begrip. 
Wij adviseren u dan ook iemand in uw direc-
te omgeving (een familielid, mantelzorger, 
buddy, kennis etc.) te vragen om op onze 
website te kijken. 

Weet dat wij er alles aan doen om u op de 
hoogte te houden.

Bovendien informeren wij ook altijd de 
gemeenten (wethouders die in ons bestuur 
zitten, de contactambtenaren en de com-
municatieadviseurs), zodat zij u ook kunnen 
informeren over de laatste stand van zaken.

Onze taxibedrijven ontvangen ook de actu-
ele informatie zodat ook zij op de hoogte zijn 
van de laatste ontwikkelingen en genomen 
maatregelen en u veilig kunnen vervoeren. 

En natuurlijk kunt u als u vragen heeft 
altijd contact opnemen met onze klan-
tenservice via 0900 - 33 10 550 of e-mail  
op het mailadres info@omnibuzz.nl.



Ook in de periode vanaf de laatste nieuwsbrief (december 
2020) tot op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is 
er weer van alles gebeurd. Nederland is begonnen met vac-
cineren. Dat betekent dat er al klanten van ons gevaccineerd 
zijn of op korte termijn worden en dat is goed nieuws! Het 
betekent echter nog niet dat wij terug kunnen naar ons oude 
leven. Er is nog steeds sprake van een lockdown en er gelden 
nog steeds maatregelen.

Ik hoop van ganser harte dat ik in de volgende nieuwsbrief 
(rond de zomervakantie) meer goed nieuws heb. 

Voor nu heb ik maar één wens voor u: blijf gezond, houd vol en 
zorg voor elkaar. Wij zullen ons met dezelfde loyaliteit inzetten 
om u, de klant, veilig te vervoeren.

Guido Vreuls,

Directeur Omnibuzz

OMNIBUZZ IN CORONATIJD

 ĵ GRATIS VERVOER NAAR DE VACCINATIELOCATIE

U heeft wellicht al gelezen dat het algemeen bestuur 
van Omnibuzz op 5 februari jongstleden heeft besloten 
alle ouderen vanaf 65 jaar (klanten en niet-klanten van 
Omnibuzz) gratis naar de vaccinatielocaties in Limburg 
te vervoeren. Dit vervoer geldt voor zowel de eerste 
als de tweede vaccinatie (indien nodig). Voor klanten 
van Omnibuzz betekent dit dat zij hiervoor geen eigen 
bijdrage hoeven te betalen en dat de gereden zones 
niet van hun budget afgaan. 

Het bestuur, waarin de dertig wethouders van de 
Limburgse gemeenten zitten, wijkt hiermee af van het 
standpunt van de overheid die vindt dat mensen die géén 
Wmo-indicatie hebben zelf hun vervoer moeten regelen.

Het bestuur van Omnibuzz vindt het belangrijk dat 
zoveel mogelijk ouderen zich laten vaccineren. Door 
dit te regelen maken ze het voor ouderen vanaf 65 
jaar zo aantrekkelijk mogelijk om zich te laten inenten. 
De gemeenten willen niet dat ouderen afzien van vac-
cinatie omdat ze hun vervoer niet kunnen regelen én 
willen iedereen gelijk behandelen. Bovendien, zo stelt 
het bestuur, is het Omnibuzz vervoer vanaf het eer-
ste moment dat er coronamaatregelen zijn genomen 
(maart 2020) veilig (volgens de COVID-19-maatregelen) 
én goed geregeld.

WAT MOET U DOEN OM DIT GRATIS VERVOER TE 
REGELEN?
Als u de oproep voor de COVID-19 vaccinatie krijgt, staat 
in deze oproep wanneer u een afspraak kunt maken. 
Als u met de GGD belt om de afspraak te maken, krijgt 
u ook de vraag op welke manier u naar de priklocatie 

reist. Als u met Omnibuzz naar de vaccinatielocatie 
reist, moet u dit vermelden. Zij houden dan hiermee 
rekening bij het inplannen. Daarna kunt u uw rit boe-
ken bij Omnibuzz. Maak hiervoor een afspraak via ons 
callcenter, telefoonnummer 0900 – 0699.

De chauffeur blijft op u wachten bij de locatie. U 
gaat dus met dezelfde chauffeur terug. Wij vragen 
u dringend om de richtlijnen en adviezen van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) op te 
volgen. Heeft u symptomen van het coronavirus, blijf 
dan thuis en reis niet.

Als u met Omnibuzz reist, gelden onderstaande regels:

 k U draagt een chirurgisch mondkapje of medisch 
mondkapje.

 k De chauffeur voert bij het instappen een gezond-
heidscheck uit.

 k De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan zitten.

 ĵ VERVOER NAAR BUITENLAND

Als wij ritten uitvoeren naar België en Duitsland houden 
wij ons aan de richtlijnen van de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg. U vindt een link naar deze website ook op 
onze website: www.omnibuzz.nl.

 ĵ GEVOLGEN RESERVEREN RIT BIJ AVONDKLOK

Het instellen van de avondklok door de overheid heeft 
ook gevolgen (gehad) voor het reserveren van uw rit-
ten. Meer informatie hierover vindt u op onze website 
www.omnibuzz.nl.
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 ĵ TAXIPROTOCOL IN CORONATIJD

Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (I&W), de brancheorganisatie 
Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), het 
RIVM en Zorgverzekeraars Nederland pas-
sen het protocol voor verantwoord taxi- en 
zorgvervoer in deze coronatijd regelmatig 
aan. Als dit gebeurt, moeten Omnibuzz en 
de taxibedrijven deze maatregelen altijd 
opvolgen. De afgelopen maanden heeft 
dit ook consequenties voor u, onze klant, 
gehad. 

In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat 
deze maatregelen het meeste betrekking 
hebben op:

 k Het dragen van en het type van het 
mondkapje.

 k Het aantal personen dat vervoert mag 
worden in de taxi of de bus.

Op het moment dat deze nieuwsbrief is 
samengesteld en gedrukt waren de maat-
regelen die in het taxiprotocol 25 januari 
2021 zijn genoemd, voor u van belang:

CHIRURGISCH MONDKAPJE
Vanaf 29 januari 2021 is iedereen verplicht 
een chirurgisch mondkapje te dragen in de 
taxi/bus. Stoffen of niet-medische mondkapjes zijn niet meer 
toegestaan. Als u geen chirurgisch mondkapje draagt, mag 
de chauffeur u niet meenemen en kunt u dus niet reizen.

VERVOER AANTAL PERSONEN
De personenwagens mogen nog maar 1 persoon vervoeren 
op de achterbank. U mag niet voorin naast de chauffeur 
plaatsnemen. Wij zullen met klanten die hierdoor vervoers-
problemen krijgen, contact opnemen en samen met hen zoe-
ken naar een oplossing. Voor de bussen geldt dat de chauf-
feur u zal aanwijzen waar u mag gaan zitten. Wij verzoeken 
u zijn instructies op te volgen.

Let op: het is mogelijk dat deze informatie achterhaald 
is en er inmiddels weer nieuwe maatregelen zijn. Kijk 
daarom altijd op onze website: www.omnibuzz.nl voor de 
laatste informatie.

Omnibuzz blijft de adviezen van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst (GGD) nauwlettend in de gaten houden 
en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Wij vragen u dringend om de richtlijnen en adviezen van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) op te volgen. Heeft 
u symptomen van het coronavirus, blijf dan thuis en reis niet.

Het geldende taxiprotocol vindt u op de website van KNV Taxi.

 ĵ OMNIBUZZ HELPT MEE

Omnibuzz heeft een aantal medewerkers uitgeleend aan de 
GGD. Zij werken als hostess in de vaccinatielocatie Maastricht. 
Daar vangen zij de mensen op, lopen samen met hen, als zij 
dat willen, door de vaccinatiestraat en begeleiden ze naar 
buiten. Een medewerkster verricht bron- en contactonder-
zoek voor de GGD.

De GGD heeft laten weten erg blij te zijn met deze toppers. 

OMNIBUZZ RIJDT MET 22 AANGEPASTE BUSSEN
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https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2021/01/Sectorprotocol-zorgvervoer-vanaf-18-jaar-en-ouder-incl-bijlage-RIVM-v250121-DEF.pdf


GEEN VASTE RITTEN TIJDENS FEESTDAGEN, DUS APART BOEKEN!

Op onderstaande dagen worden er geen vaste ritten gereden. Als uw vaste rit op zo’n 
dag toch moet doorgaan, moet u deze apart boeken bij ritreservering.

In 2021 zijn dit onderstaande dagen:

Datum Omschrijving

Zondag 4 en maandag 5 april Pasen

Dinsdag 27 april Koningsdag

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei Hemelvaartsdag + brugdag

Zondag 23 en maandag 24 mei 1e + 2e Pinksterdag

Vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 
2 januari 2022

Kerstvakantieperiode en nieuwjaar

De klantenservice van Omnibuzz is tijdens de weekenden en op officiële feest-
dagen gesloten. In 2021 zijn dit onderstaande dagen:

Datum Omschrijving

Maandag 5 april 2e Paasdag

Dinsdag 27 april Koningsdag

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

STAND VAN ZAKEN DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Wij streven ernaar onze website toegankelijk te maken voor iedereen. Dit 
doen wij door het naleven van de internationale toegankelijkheidsstandaard 
WCAG 2.1 AA. Dit is een verzameling van technische eisen die ervoor moeten 
zorgen dat de inhoud van onze website toegankelijk is voor mensen met een 
functiebeperking. 

Ook Omnibuzz moet aan deze toegankelijkheidsstandaard voldoen en heeft 
daarom haar website laten inspecteren, ter voorbereiding op de definitieve 
toetsing. De adviezen van het inspectierapport hebben wij overgenomen zodat 
onze website drempelvrij en dus voor iedereen toegankelijk is. Er volgt nog een 
verplichte herinspectie. De verwachting is dat onze website dan volledig voldoet 
aan de toegankelijkheidseisen. 

De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de informatie op onze website. 
Qua indeling hebben wij een paar onderdelen nog meer opgeknipt, zodat u de 
informatie die u zoekt nog gemakkelijker kunt vinden. 

U vindt onze toegankelijkheidsverklaring op www.omnibuzz.nl/toegankelijkheid.
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CONTACT

Heeft u vragen, dan kunt u bellen 
met 0900 - 33 10 550 (lokaal tarief).

Openingstijden en 
telefoonnummers Omnibuzz:
Klantenservice en Centraal 
Meldpunt Klachten  
(0900 - 33 10 550, lokaal tarief).
Van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Ritreservering  
(0900 - 06 99, € 0,06 per minuut).
U kunt uw ritten zeven dagen per 
week van 07.00 – 22.00 uur boeken.

U kunt met Omnibuzz reizen:
Van maandag tot en met zaterdag 
van 06.00 tot 00.00 uur.
Op zondag en feestdagen van 
07.00 tot 00.00 uur.

Als gevolg van de avondklok 
kunnen deze tijden afwijken.

Deze nieuwsbrief is verspreid in 
een gedrukte oplage van 26.000 
exemplaren.
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MEER INFORMATIE

Voor meer informatie:
www.omnibuzz.nl of stuur een 
mail naar info@omnibuzz.nl

https://www.omnibuzz.nl/toegankelijkheid
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